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له پژوهشي مقا

درMMPI)(چند وجهي شخصيتي مينه سوتانامهپرسشبا استفاده از يتيات شخصيخصوصيبررس
۱۳۸۷شهر تهران در سال ين مراجعه کننده به مراکز درمانيمعتاد

٤، علي شكيبي٣، دكتر علي رشيدي٢، ليال آليلو١محمد صاحب الزمانيدكتر 

10/06/88، تاریخ پذیرش 26/03/88تاریخ دریافت

يدهچك
.انجام شد۱۳۸۷شهر تهران در سال ين مراجعه کننده به مراکز درمانيمعتاديتيات شخصين خصوصييتعپژوهش به منظور اين :هدفپيش زمينه و 

يريـ نمونـه گ بـا روش يليتحل-يفين پژوهش توصيا. داديل ميتهران تشکين مراجعه کننده به مراکز درمانيه معتاديجامعه پژوهش را کل:کارمواد و روش

نامـه پرسشها دادهيابزار گردآور. مربوطه انجام گرفته استسازمان مردم نهادو يستياد بهزيفرد معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعت۲۵۶يبر رويتصادف

ويو اسـتنباط يفيتوصـ يآمـار يهـا روشن پـژوهش از يـ حاصل از ايهاجهت تجزيه و تحليل داده.باشديمMMPIک و يبوده که شامل دو بخش دموگراف

.دياستفاده گردSPSS11يوترينرم افزار کامپ

درصد۸/۵۷مجرد و حدود درصد۵/۶۰سواد، يبدرصد۳/۲،جرأمستدرصد۳۸کار، ياز جامعه مورد پژوهش بدرصد۱/۱۹ج پژوهش نشان داد که ينتا:هاافتهي

ن اکثـر يهمچنـ . باشـد يماديش به اعتيدر گرايکارير بينسبتاً خوب و عدم تاثيت اقتصادياز وضعيکه حاکاندهزار تومان درآمد داشته۲۰۰تر از از آنان کم

ع جامعه پژوهش ينشان داد توزMMPIاستاندارد نامهپرسشج حاصل از ينتا. جامعه استيتيحماياجتماعيها باسواد بودند که نشان دهنده شکست نهادهاآن

،)درصـد ۹۸/۳۳(ياجتمـاع ي، انحراف روان)درصد۵/۱۲(ا يپارانو،)درصد۱۷/۲۶(يضعف روان،)درصد۱۲/۲۸(يزوفرنياسک،)درصد۸۱/۷(يياياس مانيدر مق

ن ياند که اعمل کردهيها در سطح نابهنجاريغالب درصد آزمودن. است) درصد۲۶/۲۲(يمار پنداري، خود ب)درصد۴۲/۵۷(ي، افسردگ)درصد۵/۱۲(يستريه

.قرار دارنديتيست که موارد پژوهش از هنجار جامعه فاصله گرفته و در محدوده اختالالت شخصاگر آنانيامر ب

Pd،)ياس افسـردگ يـ مق(Dيهـا زانيـ ، در ميدر مراجعه کنندگان به مراکـز درمـان  MMPIچنانچه نمرات حاصل از ،MMPIاس يبا مق:يريگجهينتبحث و 

ص ين باشـد، تشـخ  ييپـا )ياس اصـالح پـرداز  يمق(k و )ياس دروغ پردازيمق(Lيهازانيباال و م)يزوفرنياس اسکيمق(Sc و )ياجتماعياس انحراف روانيمق(

. شودينيش بيد پيباياو مشاورهياد مد نظر بوده و خدمات درمانياعتيافتراق

MMPI اسيمق،به مواد مخدرنيمعتاد،يتيات شخصيخصوص: هاواژهديکل

١٣٨٨زمستان ،٢٩٠-٢٩٧، صچهارم، دوره بيستم، شمارهمجله پزشكي اروميه

۰۴۴۱-۳۴۴۰۰۹۴: ، تلفني، دانشگاه آزاد اسالميد بهشتيابان شهي، خهياروم:آدرس مکاتبه

Email: L_Alilo@yahoo.com

اسالمي واحد پزشکي تهرانآزاد، دانشگاهمديريت خدمات بهداتشي درمانياستاديار١
)نويسنده مسئول(هيارومي، دانشگاه آزاد اسالميکارشناس ارشد آموزش پرستار٢
هياروميدانشگاه علوم پزشکپزشکي، اطالع رساني ار ياستاد٣
کارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي اروميه٤

مقدمه
دراپيوئيـدها کليطورهبوترياكکنندهمصرفاولينايران

چهـار ازيکـي مخـدر مـواد مصـرف سوءمعضل).۱(استجهان

بـا کـه باشدميکشوراجتماعيبحرانترينعمدهوجهانينبحرا

تنگـاتنگي  ارتبـاط کشـور ...وفرهنگـي اقتصادي،يهاجنبهساير

اجتماعي است کـه  واعتياد يک بيماري زيستي، رواني). ۲(دارد

سال آمريکا را مبتال ساخته ۱۸درصد جمعيت باالي ۱۵بيش از 

ت الکلي و يـک سـوم بـه    به مشروباهااست که حدود دو سوم آن

، ۸۳بر طبق آمار رسمي در سال ). ۳(پردازند سوء مصرف مواد مي

ميليون نفر با بـيش از  ۴شمار مصرف کنندگان مواد مخدر ايران 

، مـواد  هااساس آخرين ارزيابيبر. ميليون مصرف منظم است۵/۲

ي هاميليارد ريال شامل هزينه۴۷۲/۹۹بالغ بر ۸۳مخدر در سال 
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۸۸، زمستان ۴، شماره ۲۰دوره مجله پزشکي اروميه

٢٩١

يو مشـارکت اجتمـاع  يورمواد، کـاهش بهـره  خريد و مصرف 

نـه کـاهش   يمدولت در زيهانهيان، هزيمصرف کنندگان و قاچاقچ

بـه اقتصـاد   .. .وياجتماعيهابينه آسيتقاضا و مقابله با عرضه، هز

، دولـت  درصـد ۳/۴۸سـهم مصـرف کننـده    . ران ضربه زده اسـت يا

يبا توجه به درآمـد ملـ  . درصد بوده است۷/۲۷و جامعه درصد ۲۴

ال و يارد ريليم۳۴۲۶۴۲ب يکه به ترتيد ناخالص داخليران و توليا

گردد کـه خسـارت مـواد    ميال بوده، مشخص يارد ريليم۳۷۹۶۶۴

و ۲۹ب يبه ترتيد ناخالص داخليو توليمخدر نسبت به درآمد مل

ما يک سوم درآمد مليگر حدود يبه عبارت د. باشديمدرصد ۲/۲۶

يتياختالالت شخصـ ). ۴(گردديمنه مصرف مواد مخدر يصرف هز

باشند که يمينافذ و مستمر رفتارير انطباقيغيف، الگوهايدر تعر

وع اخـتالالت  يشـ يبـ يطـور تقر به. معتقد استهاقاً به آنيفرد عم

را بـه خـود اختصـاص    يت انسانياز کل جمعدرصد۹/۶يتيشخص

ـ يدهند که در مجموع شيم کسـان  ين زنـان و مـردان   يوع آن در ب

گران نسبت به خود ناتوان بـوده،  يديابين افراد از نحوه ارزيا. است

يگـران تلقـ  يو مـزاحم د يعيرطبيدر جامعه غهانن رفتار آيبنابرا

يکند که روابط اجتماعيمعمل يوبيکل معيشود و همچون سيم

. دينمايمش مشخص يش از پين افراد را بيايو روش تطابق

يازهيـ ن انگيدانند و بنـابرا يممار نيماران خود را بين بياغلب ا

ت يدسـت دادن شخصـ  ن افراد با از ياز ايگروه. درمان ندارنديبرا

جاد يشوند که با ايماد يآوردن به دام اعتيخود، مستعد رويعيطب

گـر بـر مشکالتشـان اضـافه     يدي، مشکليجسمان-يروانيوابستگ

دن بـه  يرسـ يرقابل کنتـرل بـرا  يل غياد مياساس اعت).۵(شوديم

ت و ياست که اخـتالل شخصـ  يلذت و کم کردن اضطراب در فرد

دهـد کـه عوامـل    ينشان ميات پژوهشيعه ادبمطال). ۶(منش دارد 

ــناختيســت شــناخت يز و ياجتمــاعي، روان شــناختي، روان ش

). ۷(با سوء مصرف مواد مرتبط هستند يخانوادگ

ــعف و      ــه ض ــد ک ــان معتقدن ــان و روان شناس ــه شناس جامع

ک بـه  يکوتيک و سـا يـ و اخـتالالت نوروت يتيشخصـ يهـا يينارسا

يح انسـان يو فقدان روابط صـح ي، اجتماعيط خانوادگيموازات شرا

سازد کـه متعاقـب   يمج فرد را در مقابله با مشکالت ناتوان يبه تدر

ن راه بـا  يـ د و در ايـ ت فـرار نما يـ کنـد تـا از واقع  يمـ يآن فرد سع

بـه صـورت   يمـدت کوتـاه  يگردد که ظاهراً برايآشنا ميالهيوس

ه و يـ ولايزياجتمـاع سـت  ).۸(سازد ياو را از مشکالت دور ميذهن

ه مـواد و  يبا سوء مصرف اول) يمانند اختالل کردار(رفتار بزهکارانه 

ف و فقـدان تعهــد  يضــعيليعملکــرد تحصـ . اد مــرتبط اسـت يـ اعت

. ش سوء مصرف مـواد مـرتبط هسـتند   يز با احتمال افزاينيآموزش

نسـبت بـه   يمنفـ يهاک دوره نگرشيسوء مصرف اغلب به دنبال 

ا افت ير همساالن يبا ساياجتماع) تعامل(ين، گرفتاريريخود و سا

و يبـه خـود ارزشـ   يابيدستيبراير قابل قبول اجتماعيو رفتار غ

عنـوان  اد بـه يد به مسئله اعتيلذا با). ۹(شود يجاد ميخاطر ايرضا

سته شود که در آن هـم اجتمـاع   ينگريو روانيده اجتماعيک پدي

رانه در يشـگ يپيازمند راه کارهاين نيمسئول است و هم فرد؛ بنابرا

يد اصـل يدر پژوهش حاضر، تاک).۱۰(م يسطوح کالن و خرد هست

يچند وجهيکرديت معتاد بوده و با روياد و شخصيبر موضوع اعت

سـاختار  ،نيمعتـاد يت شـناخت يـ جمعيهـا يژگـ يويضمن بررس

ل قـرار گرفتـه   يـ مورد تحليب شناختيآسيت آنان با نگاهيشخص

ران يـ ن در ايمعتـاد يتيشخصـ تـاکنون در مـورد اخـتالالت   . است

د است با توجـه بـه   يصورت گرفته است، لذا اميقات محدوديتحق

ص و درمـان و  يق بتواند نسـبت بـه تشـخ   ين تحقيت مسئله، اياهم

از رخنـه  يريشـگ يدر جهـت پ يتيانواع اختالالت شخصـ يريگيپ

ه يـ ج بـه دسـت آمـده، پا   ياد در جامعه، موثر واقـع شـود و نتـا   ياعت

لـذا  .رديتر قرار گو جامعيقات بعديتحقيبرايئنمطمياسهيمقا

وي، اجتمـاع يفـرد اتين خصوصـ يـي تع. ۱ن مطالعـه بـا هـدف    يا

، يضد اجتماع(يتيات شخصين خصوصييتع. ۲ن يمعتاديخانوادگ

، ي، ضعف روانيستري، هيمار پنداريا، خود بي، مانيا، افسردگيپارانو

نامـه پرسـش طبـق  ين، اصالح و نابسـاما يا، دروغ پردازيزوفرنياسک

MMPI (تهـران در سـال   ين مراجعه کننده به مراکز درمانيمعتاد

را ياديماران اعتيانجام گرفت تا دست اندرکاران مرتبط با ب۱۳۸۷

شتر آشنا نموده و ين بخش از جامعه بيايتيبا وجوه مختلف شخص

را فـراهم  يو رفتـار يمتناسـب درمـان  يهـا موجبات انتخاب روش

.دينما

کارد و روشموا
ط يمحـ . اسـت يلـ يتحل-يفيک مطالعـه توصـ  يـ ن پژوهش يا

و ياد خـود معـرف، بـاز پـرور    يـ پژوهش، شـامل مراکـز تـرک اعت   

ن يه معتـاد يـ جامعـه پـژوهش، کل  . باشديمير دولتيغيهاسازمان

مطالعات . باشديسطح شهر تهران ميمراجعه کننده به مراکز درمان

کـه بـه مراکـز    يکسـان درصـد ۲۰دهند که حـدود  يه نشان مياول

ــازپرور ــاعتيب ــ ي ــه م ــتالالت شخصــ  ياد مراجع ــد از اخ يتيکنن

درصد۹۵ب اعتماد ي، با ضر۲۵۶به حجم يابرخوردارند، لذا نمونه

. ديـ نمايمـ ه يج را توجينتايريپذميتعمدرصد۵تر از کميو خطا

مشـابه  يقيتاکنون در تحق: ن مطالعه شامليرش در ايپذيارهايمع

۱۸ن يمورد مطالعه جوانان بـ يه واحدهاينکرده باشند، کلشرکت 

بـه  يريـ گروش نمونـه . سال بوده و ساکن شهر تهران باشند۲۴تا 

سـت  ياز لهـا ن صورت که نمونـه يبه ابوديتصادفياصورت طبقه

مختلـف در سـطح شـهر    يه مراجعه کنندگان به مراکـز درمـان  يکل

يروش گـردآور . ندانتخـاب شـد  يتصادفياتهران به صورت طبقه

هـا در  دادهيگـردآور ابزار. استنامهپرسشن پژوهش يدر اهاداده

ــا ــه ســوتا و يميتيشخصــنامــهپرســش-۱: ق شــامليــن تحقي ن
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دکتر محمد صاحب الزمانی و همكاران… نامهپرسشبا استفاده از يتيات شخصيخصوصيبررس

٢٩٢

، يفـرد يهـا نـه يدر زميسواالتيم شده حاويتنظنامهپرسش-۲

. معتادان جوان بوديو اقتصاديو اجتماعيخانوادگ

اسـتاندارد  نامـه پرسـش يهـا اسيـ کـه توسـط مق  ييهايژگيو

:ده شد عبارتند ازيسنج) M.M.P.I(سوتا نهيم

مانند فقدان احسـاس  يصيخصا, سوال١Pd)۱۹يضد اجتماع-۱

د و يـ قيگـران، بـ  ي، عدم توجه به ديت، فقدان ادراک اخالقيمسئول

بودن و ارضـاء  يدر اعمال و رفتار، عدم احساس گناه، تکانشيبند

بـه  يا وفـادار يـ و يدر همـدل يف، نـاتوان ياز، من برتر ضعينيفور

).شوديمشناخته ياجتماعيهايژگيعنوان و

نان يسوال، با وجود سوء ظن مزمن، عدم اطم٢Pa)۱۳ايپارانو-۲

ل يگران تشکيالت نامطلوب خود به ديگران و نسبت دادن تمايبه د

در اخالق و منطق و وجـود افکـار   يري، سخت گيزودرنج. شوديم

).کنديمرا مشخص يژگين ويب ايآسان و يز

و يت کم، خسـتگ يات فعاليسوال، با خصوصD،)۲۰يافسردگ-۳

لـذت بخـش،   يهـا تيـ ل بـه فعال يـ ق ميـ ، کاهش عميکاهش انرژ

ــيغمگ ــر ضــ، اين ــز فک ــدم تمرک ــ، احســاس نااميطراب، ع و يدي

ا يـ ، کاهش يا پرخوابييخوابي، کاهش اعتماد به نفس، بيدرماندگ

يفکـر، احسـاس گنـاه و وجـود افکـار انتحـار      يدکن،ش وزنيافزا

). شوديممشخص 

ت يـ ات بارز آن عبارتست از فعاليسوال، خصوصMa،)۱۲ا يمان-۴

تـوام  يان فکر، سرخوشيد، اختالل در جريشديجانياد، حالت هيز

).، تحرک و عدم آرامشيديبا اعتماد به نفس، الق

که بـا  ياست روانياسوال، عارضهHs،)۱۴يمار پنداريخود ب-۵

که فرد درباره وضع سالمت خود دارد مشـخص  ياشتغاالت وسواس

ر اسـت و  يدردنـاک اسـ  يمار در چنـگ ادراکـات فـاعل   يب. گردديم

کـه  يرا بـه اخـتالالت بـدن   يحسـ يهاافتين دريل دارد که ايتما

).وجود ندارد نسبت دهد و دائماً در طلب کمک و مواظبت باشد

ش، يم اضـطراب، تشـو  يـ سـوال، بـه عال  Pt،)۱۶يروانيخستگ-۶

).شوديمارزش فرد مربوط يو بيرمنطقيجا و غيبيهادلهره

، ييساده و ابتـدا ياجتماعيسوال، رفتارهاHy،)۲۵يريهست-۷

يهـا ان، عکـس العمـل  يـ گران و اطرافياج به محبت و کمک دياحت

د بـدون وجـو  يو رواني، اختالالت جسميکودکانه در هنگام ناکام

). باشديمات آن ياز خصوصيمنشاء جسم

ب، يـ ب و غريـ سـوال، افکـار و رفتـار عج   Sc،)۲۰ا يزوفرنياسک-۸

گـران، احسـاس   يز، احساس تفاوت داشتن با دير، مردم گريگگوشه

از وضـع  يتينارضـا ييدرک نشدن از طرف مـردم، احسـاس تنهـا   

).دهديمل يت را تشکين خصوصيف اي، تعريخانوادگ

1 antisocial
2 paranoia

شود که فرد يمبرده ين نکته پيسوال، از آن به اL،)۵اس يمق-۹

ده است تا خود را بهتر از آنچـه هسـت   يتا چه اندازه کوشيآزمودن

).جلوه دهد

يو انحرافـ يياسـتثنا يهـا زان پاسخيسوال، مF)۱۵اس يمق-۱۰

ک يـ توانند به عنـوان  يمباال اغلب يهانمره. رديگيمفرد را اندازه 

).رنديمورد استفاده قرار گيشناختبيآسيشاخص عموم

طرح شده است يافراديجداسازيسوال، براK)۱۶اس يمق-۱۱

اس يـ ن مقيـ ا. کننـد يم مياز خودشان ترسير کامالً مثبتيکه تصو

.)کننديميرا نسبت به آزمون بررسيرفتار آزمودنيچگونگ

اطالعـات بدسـت آمـده بـا در نظـر      نامهپرسشل يپس از تکم

شـود و  يمـ سـه  يم و مقايل ترسيپروفايآن بر رويدهايلگرفتن ک

سپس با مشخص نمودن . شوديمر يک تفسيسپس هر کدام به تفک

ل يـ مختلـف، پروفا يهـا زانيـ در مهاين نمرات تمام آزمودنيانگيم

يهاليسه آن با پروفايم و با مقايينمايمزان را رسم ين هر ميانگيم

.ميپردازيمآن ير و بررسياستاندارد به تفس

ــاه   ــرم کوتــ ــوال۷۱فــ ــM.M.P.Iيســ ــانن يراکــ ن کــ

)Rack in Canon ( ن فـرم  يـ م نموده است و ايتنظ۱۹۴۸در سال

آن يـي ، شاملو و نوع پرست ترجمه شده و روايتوسط اخوت، براهن

دوم نامـه پرسـش .د قرار گرفته استييمورد تايرانيت ايجمعيبرا

افـراد  يو اجتماعيوادگ، خانيط فردينه شرايدر زميسواالتيحاو

ن يـ ايـي ن روايـي نمونه معتاد بـه مـواد مخـدر بـود کـه جهـت تع      

ن يـ اييايـ پا. ديـ اسـتفاده گرد ياز روش اعتبـار محتـو  نامهپرسش

انجـام  يد روانشناسير اساتيسايتوسط اخوت و همکارنامهپرسش

استاندارد در آمده است کـه  نامهپرسشک يصورت افته است و بهي

. رديگيمورد استفاده قرار ميو پژوهشياکز علمدر تمام مر

ــژوهش صــفات يــدر ا ــن پ مــورد يتيشخصــيهــايژگــيا وي

اد به مواد مخدر به يو اعتير مستقل تلقييبه عنوان متغيريگاندازه

يهال دادهيه و تحليدر تجز.دير وابسته محسوب گردييعنوان متغ

ـ يـ توزجداول (يفيتوصيآماريهابه دست آمده از روش يع فراوان

بر حسب نـوع  يو دوبعديک بعديو درصد جداول يمطلق و نسب

تر از کمPبا) شريو ف۲Xآزمون (يو استنباط)هاو مشخصات داده

SPSS11نرم افزار بکار گرفتـه شـده   .استفاده شده استدرصد۵

. باشديم

هايافته
يهـا واجـد مولفـه  يو در قالـب هـر سـوال   ياد با هر نگاهياعت

، ي، عروقـ يقلبيهايمارياز جمله مرگ زودرس، بياژهيويبيتخر

ت يتکارانه، مصـدوم ي، اعمال جناهاي، تصادفات و خودکشهاسرطان

زه يـ خود انگيکه به خود. و انواع حوادث در خانه و محل کار است

ا يـ و ي، اجتمـاع يتيخواه ساختار شخص(رديگيمقرار يهر پژوهش
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از يش آگـاه يرو، بـا هـدف افـزا   نيـ از ا) ردير عوامل را در بر گيسا

ت يــاز ســاختار جمعيدامنــه ســوء مصــرف مــواد مرکــب اطالعــات

ن به منظور ارائـه خـدمات   يمعتاديتيز ساختار شخصيو نيشناخت

ي، پژوهشيسومو يدومه، يدر سطوح اوليدرمانيمطلوب بهداشت

زيـ ج حاصل نيال مطرح و مورد آزمون قرار گرفت که نتيبه شرح ذ

:ان توجه استيشا

، يات فــرديا خصوصـ يـ آ(پـژوهش  ۱در مـورد سـوال شـماره    

ين مراجعـه کننـده بـه مراکـز درمـان     يمعتـاد ي، خانوادگياجتماع

يت شـناخت يـ ج بدست آمده از اطالعـات جمع ينتا) متفاوت است؟

درصد۱/۱۹نشان داد که ين مراجعه کننده به مراکز درمانيمعتاد

سـواد،  يبـ درصد۳/۲، يجارياستيهادر خانهدرصد۳/۳۸کار، يب

۰۰۰/۲۰۰تر از از آنان کمدرصد۸/۵۷مجرد و حدود درصد۵/۶۰

.اندتومان درآمد داشته

يکـار يکه بيرغم باور جمعيست که علاآنيايج گوين نتايا

ياد تلقـ يـ ش افـراد بـه اشـکال مختلـف اعت    يرا عامل مهـم در گـرا  

را يـ ز. سـت ياد نيش به اعتيگرايبرايليالزاماً دليکاريکنند، بيم

ن يهمچن. اندشغل بودهيق دارايتحقيهانمونهدرصد۸۰ش از يب

از يکننـد کـه حـاک   يمـ يزنـدگ يشخصـ يهـا در خانهدرصد۶۲

۱۰کـه حـدود   نيـ تر او جالبدر حد متوسط جامعه استيدرآمد

اند که با توجه تومان درآمد داشته۶۰۰۰۰۰باالتر از هادرصد نمونه

ياز وضـع اقتصـاد  يه متوسط درآمد کارگران و کارمنـدان، حـاک  ب

درصـد ۹۷اسـت کـه حـدود    ين در حاليا. باً خوب آنان استيتقر

اسـت کـه افـراد    ين بدان معنيا. اندپژوهش باسواد بودهيهانمونه

د ياز چرخه توليليو تحصيمذکور ماليهانهيشيرغم پير عليدرگ

ک يکه ش از آنياد بيبتوان گفت اعتد يلذا شا. شونديممؤثر خارج 

ت از افـراد  يـ در حماياجتمـاع يباشد شکست نهادهايده فرديپد

.جامعه است

اد و يـ ارتبـاط اعت ياز جمله بررسـ ييهاهين پژوهش فرضيدر ا

. قـرار گرفـت  ييه آزمايزان درآمد مورد فرضياد و ميالت، اعتيتحص

: ج حاصل از آن نشان داد کهينتا

ن يـ بـه ا . اد افراد وجـود دارد ين درآمد و اعتيبيرابطه معکوس

تر بوده اسـت، بـه همـان    زان درآمد افراد کميکه هر چقدر ميمعن

به عنـوان مثـال،   . ز افزوده شده استياد آنان نيزان بر شدت اعتيم

بـوده  -%۴۲زان درآمد و دفعات مصرف، ين ميبيب همبستگيضر

زان يـ هر چقدر من مطلب است که ين امر نشان دهنده اياست که ا

ن يـ شود با ايمشود، بر تعداد دفعات مصرف افزوده يمتر درآمد کم

برخـوردار  يح که آن دسته از معتادان کـه از مصـرف بـاالتر   يتوض

از يگـر، بخـش مهمـ   يان ديـ به ب. اندداشتهيتراند، درآمد کمبوده

د مواد مخدر فرد معتاد يصرف خرييهان خانوادهيز چنيدرآمد ناچ

ه ســالم، يــاز جملــه تغذيضــروريهــانــهياز هزياريبســشــده و 

.رديگيمر قرار يتحت تاث...ويحات کافيتفر

يکيز يالت نيزان تحصين نشان داده که مين پژوهش همچنيا

ياجتمـاع يهادهيل پدين و تحلييرگذار در تبياز عوامل موثر و تاث

درصـد  ۵۰ش از ياز آن اسـت کـه بـ   يق حـاک يـ جه تحقينت. است

يهـا آزمون. تر بوده اندنييو پاييالت راهنمايتحصيدان دارامعتا

اد يـ الت و شـدت اعت يزان تحصـ يـ ن مياز آن بود که بيحاکيآمار

کـه هـر چقـدر بـر     ين معنـ يبه ا. وجود دارديافراد رابطه معکوس

زان از شـدت و  يـ شود بـه همـان م  يمالت فرد افزوده يزان تحصيم

.شوديمز کاسته ياد او نيزان اعتيم

مصـرف مـواد   ياز الگـو يز حـاک يـ نينوع ماده مصـرف يبررس

ن گروه مورد يمعتاددرصد۵۵حدود يعني. هاستونين و افيسنگ

وه ين الگو در کنار شيند و اينماين مصرف مياک و هروئيمطالعه، تر

اسـت  يقـ يتزردرصد۱۵ن و يتدخدرصد۵۵ن افراد که يمصرف ا

و ي، خـانوادگ يخطرناک از نظـر سـالمت شخصـ   يانگر الگويز بين

.استياجتماع

ن يمعتـاد يت شـناخت يـ جمعيهادادهيل آماريضمناً در تحل

حاصــل از خــرده يهــاب آن بــا دادهيــگــروه مــورد مطالعــه و ترک

: مشخص شد که) کيجدول شماره (M.M.P.Iآزمون يهااسيمق

وه با نح) L(ياس دروغ پردازين مقيبيداريرابطه معن.۱

.الت افراد وجود داشتيسکونت و تحص

الت يتحصـ ،با نحوه سکونت) K(ياس اصالح پردازيمق.۲

.داشتيداريو تأهل رابطه معن

،التيتحصـ ،بـا نحـوه سـکونت   ) F(ياس نامسـاعد يمق.۳

. تأهل و مشاغل در رابطه بود

،بـا نحـوه سـکونت   ) Hs(يمـار پنـدار  ياس خـود ب يمق.۴

وه مصـرف در  يدرآمـد و شـ  ،مشـاغل ،تأهل،التيتحص

.رابطه بود

بـا نحـوه   ) D(ياس افسـردگ ين مقيبيداريرابطه معن.۵

وه مصرف وجود يمشاغل و ش،تأهل،التيتحص،سکونت

. داشت

،التيبا نحـوه سـکونت و تحصـ   ) Hy(يسترياس هيمق.۶

.تأهل و مشاغل در رابطه بود،ينوع ماده مصرف

،با سـکونت ) Pd(يا ضد اجتماعيياس انحراف روانيمق.۷

.وه مصرف مرتبط بوديو شينوع ماده مصرف،التيحصت

سـطح  ،سـکونت ،بـا نـوع شـغل   ) Pa(ا يـ اس پارانويمق.۸

. وه مصرف مرتبط بوديو شينوع ماده مصرف،التيتحص

و يبا سکونت، نوع ماده مصرف) Pi(ياس ضعف روانيمق.۹

.وه مصرف مرتبط بوديش

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


دکتر محمد صاحب الزمانی و همكاران… نامهپرسشبا استفاده از يتيات شخصيخصوصيبررس

٢٩٤

بـا مشـاغل،   ) Sc(ا يزوفرنياس اسکيمقيداريرابطه معن.۱۰

.وجود داشتيالت تأهل و نوع ماده مصرفيتحص

ت يـ جمعيهـا ک از مؤلفـه يچ يبا ه) Ma(ا ياس مانيمق.۱۱

.نشان نداديداريمعنرابطهيشناخت

ق يک که پس از اجراء آزمون دقيج جدول شماره يبراساس نتا

: رسد کهيشر بدست آمده به نظر ميف

A(ــم ــرمه ــرده مقيت ــن خ ــ MMPIاس ي ــه در بررس يک

جـامع  يت شناختين اطالعات جمعيرابطه بيداريمعن

ششباشد که با يمHsاس يعمل نموده است، خرده مق

مـورد مطالعـه   يت شـناخت يـ عامـل جمع هفتعامل از 

. نشان داديداريرابطه معن

B( بعد ازHs،اس يخرده مقD وPt عامل چهارهر کدام با

Pdو Fو Kاس يـ ، خرده مقيت شناختياطالعات جمع

ت يو در نهايت شناختيعامل جمعسه با کيهر Scو 

L وHy و Pa يت شـناخت يـ عامـل جمع دوک بـا  يهر

.داشتنديداريرابطه معن

C(ياگونه رابطـه چيا هيکه در خصوص عامل ماننيجالب ا

.امديبدست ن

ــا دومــ ات يخصوصــيبررســ(ين ســوال پژوهشــيدر رابطــه ب

ــ، پارانويضــداجتماع ــ، مانيا، افســردگي ــود بي ــار پيا، خ ــدارم ، ين

ن يمعتـاد يا، اصـالح و نابسـامان  يزوفرني، اسکي، ضعف روانيستريه

ن يـ ا. ديم گرديتنظ۲جدول شماره )) M.M.P.I(نامهپرسشطبق 

ل ين گروه نمونه را براساس پروفايمعتاديريزان خطر پذيجدول م

نحـوه  يايـ دهـد کـه گو  يارائه مـ M.M.P.I نامهپرسشاستاندارد 

ن جـدول  يـ در ا. آنان استيريزان خطرپذيها و ميعملکرد آزمودن

نـدارد،  يريتفسـ يکه تک تـک نمـرات ارزش واقعـ   نيبا توجه به ا

ل صـرفاً  ياستاندارد در پروفايالذکر بر اساس درجه بندجدول فوق

هماننـد  يدرصـد ۷۰و ۵۰و ۳۰ح نمـرات نقـاط   يبه منظور تصـر 

.ه اندلحاظ شديريخطرپذيهازانيعنوان مهل استاندارد، بيپروفا

ــ يــج اينتـا  ييايــاس مانيــدهــد کـه در مق ين جــدول نشـان م

يضـــعف روانـــ،)درصـــد۱۲/۲۸(يزوفرنياســـک،)درصـــد۸۱/۷(

ياجتمـاع ي، انحـراف روانـ  )درصـد ۵/۱۲(ا يپارانو،)درصد۱۷/۲۶(

ــد۹۸/۳۳( ــتريه،)درصــ ــد۵/۱۲(يســ ــردگ)درصــ ي، افســ

ــد۴۲/۵۷( ــود ب)درص ــدار ي، خ ــار پن ــد۲۶/۲۲(يم ــد ) درص درص

کـه از  ياانـد بـه گونـه   عمل کـرده يا در سطح نابهنجارهيآزمودن

ــرار يتيهنجــار جامعــه فاصــله و در محــدوده اخــتالالت شخصــ  ق

.رنديگيم

ييها نمره بـاال يآزمودندرصدF( ،۷۳/۲(ياس نابسامانيدر مق

از يو آرمـان يانـه، افراطـ  يف کمـال گرا يگر توصـ انياند که بگرفته

هـا  يآزمـودن درصدK( ،۰۹/۲۱(اس اصالح يدر مق.خودشان است

اس يدر مق.دفاع از خود استيانگر نوعياند که بگرفتهيينمره باال

اند گرفتهييها نمره بااليآزمودندرصد۳۹، صرفاً )L(يدروغ پرداز

انه از ير واقع گرايف مثبت و غيارائه توصيانگر تالش آنان برايکه ب

.خود است

درداري نتايج آزمون دقيق فيشرو اطالعات جمعيت شناختي براساس معنيM.M.P.Iي هاخرد مقياسجدول دو بعدي:)۱(جدول شماره 

.۱۳۸۷،معتادين مراجعه کننده به مراکز درماني شهر تهران

اطالعات جمعيت شناختي
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۱۳۸۷،ز درماني شهر تهرانمعتادين مراجعه کننده به مراکدربرحسب محدوده خطر پذيريهاعملکرد آزمودني:)۲(جدول شماره 

اطالعات جمعيت شناختي
ميزان

مجموعپرخطردر معرض خطرکم خطر
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۱۰۰۰۶/۳۹۱۵۵۵۴/۶۰۱۳۹/۰۲۵۶۱۰۰دروغ پردازي
۲۵۷۶/۹۱۷۷۱۴/۶۹۵۴۰۹/۲۱۲۵۶۱۰۰مقياس اصالح

۲۰۳۲۹/۷۹۴۶۹۶/۱۷۷۷۳/۲۲۵۶۱۰۰نابساماني
۳۸۸۴/۱۴۱۶۱۸۹/۶۲۵۷۲۶/۲۲۲۵۶۱۰۰خود بيمار انکاري

۷۷۳/۲۱۰۲۸۴/۳۹۱۴۷۴۲/۵۷۲۵۶۱۰۰افسردگي
۱۰۳۲۳/۴۰۱۲۱۲۶/۴۷۳۲۵/۱۲۲۵۶۱۰۰هيستري

۱۴۴۶/۵۱۵۵۵۶/۶۰۸۷۹۸/۳۳۲۵۶۱۰۰انحراف رواني اجتماعي
۴۸۷۵/۱۸۱۷۶۷۵/۶۸۳۲۵/۱۲۲۵۶۱۰۰پارانويا

۹۵۱/۳۱۸۰۳۱/۷۰۶۷۱۷/۲۶۲۵۶۱۰۰ضعف رواني
۲۷۵۴/۱۰۱۵۷۳۲/۶۱۷۲۱۲/۲۸۲۵۶۱۰۰اسکيزوفرني

۴۹۱۴/۱۹۱۸۷۰۴/۷۳۲۰۸۱/۷۲۵۶۱۰۰مانيا

يگيرو نتيجهبحث
ن يهـا بـاالتر  يدر آزمودن) يافسردگ(Dزان ين پژوهش ميادر

افته ين يکه اتبه خود اختصاص داده اسيم رخ روانيدرجه را در ن

در Dکـه نمـره بـاال در    نيبر اير پژوهشگران مبنيسايهاافتهيبا 

يشود، همخوانيماز جمله معتادان مشاهده يماران روانيت بياکثر

ــه ارضــايــو نيدارد و نشــان دهنــده خــودکم انگــار يفــورياز ب

آورند يمزان نمره باال ين ميکه در اين افراديشتريب. ستهاخواسته

که انعطـاف الزم  يز و خجالتير و مردم گريهستند گوشه گيدافرا

ج ينتـا .دهنـد يمـ از خود نشـان ن يمتقابل اجتماعيهارا در کنش

ير افسـردگ يز نشان داد که متغين۱۳۸۱در سال يزيپژوهش تبر

در جامعـه  ياديـ بر رفتـار اعت ير گذارين عامل تاثيترن کنندهييتع

ن عامـل  ير اين پژوهش، تاثيايهاافتهيبا لحاظ . مورد مطالعه است

توان يمينان از نظر آماريبا صد در صد اطم) β%=۳۷( زانيرا به م

ن در سـال  يو کـو يج پژوهش کـانو ين نتايهمچن.)۱۱(د کرد ييتا

شـان  يمصـرف يکـه مـاده اصـل   ينينشان داد که در معتاد۲۰۰۳

و، يـ افکتيتيمبـتال بـه اخـتالالت شخصـ    درصـد ۴۸ن بود، يهروئ

درصـد ۴۸و ياز انواع اختالالت اضطرابيکيمبتال به درصد۷/۲۵

). ۱۲(بودنـد  Bکالسـتر  يتيانواع اختالالت شخصازيکيمبتال به 

ن نگـرش  يانگر آن است که بيبزين)۱۳۸۲(برماس يج پژوهشينتا

رستان به سوء مصرف مواد يو افسرده مقطع دبيدانش آموزان عاد

ب کـه نوجوانـان   يـ ن ترتي؛ بـد وجـود دارد يداريمخدر تفاوت معن

به مواد مخـدر  يترشان نگرش مثبتتيافسرده صرف نظر از جنس

و نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در ين افسردگيبيول. اندداشته

وجود يداريرستان تفاوت معنيآموزان دختر و پسر مقطع دبدانش

ش يدر گـرا يت نقشـ ياست که جنسي ن بدان معنيا. نداشته است

آمـوزان مقطـع   ن دانـش يبه سـوء مصـرف مـواد مخـدر در بـ     افراد 

ش از يکـه بـ  ياز نوجوانـان يبرخـ . فا نکرده استيمتوسطه جامعه ا

دارند کـه  ياند اظهار مآوردهيدوران بلوغ به مصرف مواد مخدر رو

، تـرس از  ي، افسردگيحوصلگيمواجهه با احساس اضطراب، بيبرا

جز پناه بردن بـه  يرگيچاره ديهدف بودن در زندگيشکست و ب

). ۱۳(شناسنديمواد مخدر نم

کـه  . بـاال بـود  Pdو D ،Scيهـا زانيـ هـا در م ينمرات آزمودن

و يالت خــودآزارياســت کــه تمــايافــرادينيبــاليانگر تــابلويــب

ياجتمـاع ير نهادهايان بر ضد خانواده و سايفراوان، عصيهاتنش

خـود را جـدا از   . داننـد يمخود يهاخانوادهيداشته و خود را قربان

يکـه در آن زنـدگ  يگران احساس کـرده و متعلـق بـه اجتمـاع    يد

آن عاجز هستند يهاساختن ارزشيدانند و از درونيمکنند، نيم

از آن يحـاک ز ين، )۱۳۸۲(يريج پژوهش جزاينتا. زننديمو سرباز 

و اضـطراب از بعـد   ياست که افراد معتاد بدون احتسـاب افسـردگ  

ت توافق يت باالتر و برونگرا بوده و حساسيت عصبيشخصيهامولفه

و اضطراب يبا احتساب افسردگ. تر بودکمهابودن در آنيو وجدان

يداريبودن با هم تفـاوت معنـ  يز دو گروه فقط در مولفه وجدانين

از انواع مواد مخدر، يکيجه در کنار افراد وابسته به يدر نت. داشتند

يتيافت کـه از نظـر شخصـ   يتوان يفراد را ماز ايتعداد قابل توجه

).۱۴(اد به مواد مخدر هستنديمستعد اعت

که همخوان .ن بودييپاKو Lيهازانيها در مينمرات آزمودن

له اخوت ين، به وسيمعتاديبر روMMPIه آزمون ياوليابيبا هنجار

ان يـ در بيفقدان دفـاع روانـ  ياير آنان گويو همکاران است، و تفس

در يتـر دفاع کـم ين نسبت به افراد عاديمعتاديعني. ستهاپاسخ

است که ناز آيش ناشين گرايد بتوان گفت ايداشته و شاهاپاسخ

به يان به هنگام آزمون، وضع مشخص و شناخته شدهيگروه معتاد

ک فرد معتاد دارند و در واقع نسبت به وجود مشکالت خود يعنوان 
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و هـا يينارسـا ، نقـاط ضـعف  يافشـا ان و يـ انـد و در ب معترف بوده

به خود گرفتـه  يترو انکار کميش حالت دفاعيخويهاينابهنجار

ــد ــ. انـ ــودرزن يهمچنـ ــتميگـ ــ) ۱۳۸۳(يو رسـ يدر پژوهشـ

ييک جـــــويـــــزان تحريـــــســـــه ميمقا«تحـــــت عنـــــوان

)SENSATION SEEKING (اک بـا  يـ افراد سوء مصرف کننده تر

راد سـوء مصـرف کننـده    دند که افيجه رسين نتيبه ا» افراد بهنجار

يو تنـوع طلبـ  ييجوتجربهيهااسيو خرده مقيمواد در نمره کل

ق يـ ج تحقينتا. اندکسب کردهينسبت به گروه بهنجار نمرات باالتر

در يتواند مفهـوم مهمـ  يمييجوکينشان داده است که سازه تحر

. اد قـرار دارنـد  يـ باشـد کـه در معـرض خطـر اعت    يافرادييشناسا

رانه را بـه صـورت هدفمندانـه و    يشـگ يتـوان اقـدامات پ  ين ميبنابرا

يريـ جـه پـژوهش جزا  ياز نت). ۱۵(کـرد يزيـ رتر برنامهياختصاص

افت که افراد در معرض خطر سوء مصـرف  يتوان دريمز ين) ۱۳۸۴(

يرويـ پيکنشـ اد از اصل هـم يبه احتمال زيمواد با اختالالت روان

از ين نوجوانيرا در سنکه سوء مصرف مواد يافراديعني. کننديم

دارند که با ينابهنجاريرفتاريدهند احتماالً الگوهايخود نشان م

ييافتـه و شـدت گـرفتن الگوهـا    يشروع سوء مصرف مـواد شـدت   

ن يـ ت ايـ کند و در نهايد ميهمچون رفتار سوء مصرف مواد را تشد

ل يـ ز در آن دخيـ نيگريشک عوامل متعدد ديوب که بيچرخه مع

و اخـتالالت  ينيبـال يهااست منجر به بروز سندرمهستند ممکن 

ز يـ موجـود و ن يات پژوهشـ يـ با توجه به ادب). ۱۶(شونديتيشخص

ـ MMPIنامـه پرسـش ج حاصل از پژوهش حاضر، ينتا اس يـ ک مقي

اسـت  يتيو شخصـ يص اختالالت روانشـناخت يمناسب جهت تشخ

ه نظـر  را بيز.ز معتبر و قابل توجه استين نيکه در کاربرد با معتاد

را در يمعتـادان رونـد نسـبتاً مشـابه    يتيسـاخت شخصـ  ،رسديم

ش رو داشـته  يمختلف در پيهاساليمختلف و در طيهافرهنگ

يسـت کـه برخـ   اانگر آنيـ ن بيحاصـل از معتـاد  يرخ روانـ ميو ن

بـا  يو حتـ ياد تلقيسک فاکتور اعتيعنوان رهتوانند بيماختالالت 

سـوء  يص افتراقـ يتشـخ يسـت يبايمـ يص اختالالت عـاطف يتشخ

بـر اسـاس   نيبنابرا. شه لحاظ شوديمصرف مواد توسط درمانگر هم

ر گزارشـات موجـود، در   يز سـا يـ ج حاصل از پژوهش حاضر و نينتا

ک يـ يبـر رو MMPIنامهپرسشکه نمرات حاصل از اجرا يمواقع

بـاال  D ،Pd ،Scيهازاني، در ميک تخصصينيمراجعه کننده به کل

اد به ياعتيص افتراقين باشد، حتماً تشخييپاL ،Kيهازانيو در م

قـرار  ينيد مد نظـر متخصصـان بـال   يبايک عارضه همبوديعنوان 

و ي، روانپزشـک يخدمات روانشـناخت يستين حتماً بايهمچن. رديگ

در خصوص سـوء مصـرف مـواد    يسومه تا يرا در سطوح اولينيبال

.دادو در دسترس قرارينيبشيپ

ن با توجه يبه گروه مورد مطالعه معتاديسترسبودن دزمان بر

يموجـود در کشـور، برقـرار   يو سـازمان يقـانون يهاتيبه محدود

ت يمحـدود ن و جلـب اعتمـاد و مشـارکت آنـان و    يارتباط با معتاد

ران يـ در اMMPIنامـه پرسـش از کاربرد يج معتبر که گزارشاتينتا

.ن پژوهش استيايهاتياز محدود،باشد

ر از نظـر  يـ ان اخيسـال ياد طـ يـ کـه رونـد اعت  نيـ ابا توجه بـه 

شـود  يشنهاد مـ يپ. استرا دنبال کردهيروند نسبتاً ثابتيتيشخص

اد در يـ در مـورد علـل اعت  يبحـث تکـرار  يبه جايآتيهاپژوهش

و عوامـل محافظـت کننـده در سـوء     ينـ يخصوص عوامل خطر آفر

صـوص  ل عوامل در خيتحل. بپردازنديمصرف مواد به بحث و بررس

بـا  يه سـاز يق شـب يـ از طريسـت يک ضرورت اسـت کـه با  ياد ياعت

.شوديت بررسيشخصيج ابعاديرايهامدل
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